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Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 

Από ηο Ξρακηικό ηης αριθ. 11/05 ΚΑΪΝ 2020 ΡΑΘΡΗΘΖΠ (ΓΗΑ ΞΔΟΗΦΝΟΑΠ) 

ζσνεδρίαζης ηης  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.- 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ  ΑΞΝΦΑΠΖΠ   64/2020. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,  

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,  

ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,  

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 5η Καΐοσ 2020, ημέρα  Ρρίηη και ώρα 10:00 ζε ηαθηηθή  

ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 10 ηεο   

Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020),θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

2947/30.04.2020  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο  

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ  

πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα  

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

            Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο, επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε όια ηα κέιε, κε ηελ  

          παξνπζία θαη ηεο ππαιιήινπ Μπαθώιε Παλαγηώηα, πνπ ηεξεί ηα πξαθηηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ςήθνπο  

          θαη ηηο παξαηεξήζεηο έθαζηνπ επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

                ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζύλνιν 7 κειώλ νη 7, έηζη  ππήξρε  λόκηκε απαξηία,  

          θαη νλνκαζηηθά νη : α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -Πξόεδξνο, β] Σξσγάδεο  

         Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο ε]Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, ζη] Μαλάβεο   

         Αζαλάζηνο, ε] Βνπδνύξεο Νηθόιανο.  

         Θέμα 4ο : Έγκριζη ηροποποίηζης προϋπολογιζμού ηοσ ΛΞΓΓ «ΑΛΔΙΗΜΖ» , οικ. έηοσς  

                2020 [2η]. 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ηέηαρηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε  

ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ.  όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. θ θαη πεξ. 6 ε νηθνλνκηθή  

επηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ ηζνινγηζκώλ, ησλ εηεζίσλ  

πξνγξακκάησλ δξάζεο θαη ησλ εθζέζεσλ πεπξαγκέλσλ ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ  

δήκνπ. 

  ηε ζπλέρεηα αλέθεξε ζηα κέιε όηη κε ηελ ππ’ αξηζ. 2/2020 (ΟΡΘ. ΔΠΑΝ.) (ΑΓΑ:693ΒΩ9Π-Ω7Σ) 

απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ςεθίζζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΙΞΗ» έηνπο 2020, 

ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 35043/26-02-2020 (ΑΓΑ:ΨΛΩΠΟΡ1Φ-6ΚΙ) απόθαζε ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.  

    Αθνινύζσο ην Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «ΑΝΔΛΙΞΗ» κε ηελ ππ’αξηζ. 30/2020 απόθαζή ηνπ πξνέβε ζηελ 2ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ όπσο παξαθάησ : 

 
1. ΜΕΙΩΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 
 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΓΚΡΙΘΕΝΣ

Α 
ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕ

ΝΣΑ 

00-6111.001 
Αμοιβή δικηγόπων για παπαζηάζειρ 
ΝΠΔΔ. 

2.000,00 -1.240,00 760,00 

ΑΔΑ: 6ΨΘΥΩ9Π-ΩΨΟ



 
ςνολική μείωση των Κ.Α.Ε. με αναμόπυωση 1.240,00€ τα οποία μεταυέπονται στο 

αποθεματικό και μέσω αςτού τποποποιούμε ωρ εξήρ: 
 
 
2. ΑΤΞΗΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 
  

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΓΚΡΙΘΕΝΣ

Α 
ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕ

ΝΣΑ 

00-6117.001 
Ανάθεζη εξωη. Υπηπεζίαρ ηεχνικού 
αζθαλείαρ. 

3.100,00 1.240,00 4.340,00 

 
ςνολικό ποσό αύξησηρ των ανωτέπω Κ.Α.Ε. μέσω τος αποθεματικού 1.240,00€. 

 
    Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύγνληαο ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, θαη ηελ αλσηέξσ 

ζρεηηθή απόθαζε ηνπ ΝΠΓΓ «ΑΝΔΛΙΞΗ» 

 

Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Δ Η    ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

ΚΔ 5 ΤΖΦΝΠ ΞΔΟ-2 ΘΑΡΑ (ηων κ. κ.Κανάβη και  Βοσδούρη)  

 

     Δγκρίνει ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Αλέιημε» νηθ. έηνπο 2020 [2ε],  

όπσο απηή ςεθίζζεθε κε ηελ ππ’αξηζ. 30/2020 (ΑΓΑ: 6Ο9ΠΝΘ31-4ΤΙ)   απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ  

ΝΠΓΓ, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο θαη όπσο αλαιπηηθά εκθαλίδεηαη ζην  

αλσηέξσ εηζεγεηηθό. 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 64/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.                                     ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Ρρωγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- Πιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

  ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ                                  4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

     5.- Κανάβης  Αθανάζιος 

     6.-Βοσδούρης Λικόλαος  

      

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ 
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ΑΔΑ: 6ΨΘΥΩ9Π-ΩΨΟ


		2020-05-08T09:28:40+0300
	Athens




